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Ogłoszenie nr 510534911-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w 2021 r. 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 384652788, ul. Studziwodzka
  37, 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 731007401, e-mail przetargi@pkbielsk.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.mpobielsk.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w
2021 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON) na zasadzie tankowania do zbiorników
pojazdów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –
w stacji paliw należącej do Wykonawcy w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w ilości
szacunkowej 55 000 litrów. 2. Zamawiający wymaga, aby paliwo stanowiące przedmiot zamówienia spełniało
wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz.1680). 3. Określona w pkt. 1 ilość oleju napędowego jest ilością szacunkową.
Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości oleju napędowego tam wskazanej. Z tytułu zmniejszenia
przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 4. Wskazana ilość ON służy jedynie do
wyliczenia maksymalnej wartości umowy. 5. Dostawy oleju napędowego będą realizowane na zasadzie doraźnych
tankowań do zbiorników pojazdów w stacji paliw należącej do Wykonawcy, zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim
przy ul. Studziwodzkiej 37. 6. Zamawiający nie przewiduje używania kart paliwowych (flotowych). 7.
Tankowanie pojazdów odbywać się będzie w godzinach pracy stacji paliw. 8. W nagłych wypadkach Wykonawca
umożliwi zatankowanie pojazdu w innych godzinach, na telefoniczne wezwanie Zamawiającego. 9. Niezależnie
od liczby klientów, każdy pojazd Zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 10 minut od
zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w
okresie trwania umowy. 11. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezgotówkowo.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
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II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 187983.40 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Studziwodzka 37 
Kod pocztowy: 17-100 
Miejscowość: Bielsk Podlaski 
Kraj/woj.: podlaskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 231219.58 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 231219.58 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231218.58 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ



/

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  WR  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 13  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami. 
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 13) ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z
wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a,
innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym
udzielającym zamówienia, lub innej osobie kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione
są następujące warunki: a) Zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym
udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami,
polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami
kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba
prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie, b) Ponad 90% działalności
kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego
sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający
sprawuje kontrolę, o której mowa w lit a, c) W kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym
sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Uzasadnienie faktyczne: a)
Zarówno Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., jak i Wykonawca –
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3) Pzp. W Miejskim
Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. udziały posiada gmina miejska Bielsk Podlaski w wysokości 51%
oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w wysokości 49%.W Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.
100% udziałów ma gmina miejska Bielsk Podlaski. Organami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z
o.o. są Zgromadzenie Wspólników, w skład którego wchodzi gmina Bielsk Podlaski (reprezentowana przez
Burmistrza miasta Bielsk Podlaski) oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (reprezentowane przez Zarząd
Spółki), Rada Nadzorcza i Zarząd. Obaj wspólnicy są w szczególności uprawnieni do powoływania i
odwoływania członków rady nadzorczej, którzy z kolei mogą powoływać i odwoływać członków zarządu. Tak
ukształtowany sposób powoływania organów spółki powoduje, iż obaj wspólnicy posiadają dominujący wpływ
na działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, co oznacza, że mają dominujący wpływ na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki. b) Ponad 90 % uzyskanych
przychodów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wynikała z realizacji zadań powierzonych
przez Miasto Bielsk Podlaski. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w celu zapewnienia wykonania tych
zadań. c) W żadnym z podmiotów wskazanych powyżej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 13) ustawy Pzp,
w trybie zamówienia z wolnej ręki.


